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5هذا ديننا 



ُه،  الاَ ْن واَ ماَ ْحبِه واَ صاَ لٰى آلِه واَ عاَ ِه ، واَ ُسوِل اللَّ لٰى راَ ُم عاَ لاَاَ السَّ ُة واَ لاَ الصَّ ِه ، واَ ْمُد لِلَّ الحاَ

َوَبْعُد:

ا  ِم ِممَّ ائِِل أاَْصِل ِديِن اإِلْسلاَ ساَ هاَ بِِه ِفي ماَ ا ناَِديُن اللَّ ياَاُن ماَ ا باَ ٌة ِفيهاَ اٌت ياَِسيراَ ِلماَ ٰهِذِه كاَ فاَ

ًا  ْوناَ اِل ، لِتاَُكوناَ عاَ اإِلْجماَ اِر واَ ْجِه الْختِصاَ لٰى واَ ا عاَ ْبُتهاَ تاَ ْرِء إِلَّ بِِه ، كاَ اُن الماَ لاَ ياَِصحُّ إِيماَ

يِن . ا الدِّ ِة إِلٰى ٰهذاَ ْعواَ ُهْم ِفي الدَّ ًة لاَ ُعدَّ الُمْؤِمنِيناَ ، واَ اِء واَ ْولِياَ ًة لِْلاَ ِحْلياَ ِديناَ ، واَ حِّ لِْلُمواَ

ْقُصوِد:  ُروِع بِالماَ اُن الشُّ ا أاَواَ ٰهذاَ واَ

ِه . ِه َوَمَلئَِكتِِه َوُكُتبِه َوُرُسِلِه َوالَيْوِم اآلِخِر َوبِاْلَقَدِر َخْيرِه َوَشرِّ َنُقوُل : ُنْؤِمُن بِاللَّ

﴿ ڑ ڑ     ک ک ک ک گ گ  گ گ   ڳ ڳ﴾ 

]النساء:136[ =

ْيٍء ِمْن ٰذلِكاَ . ُه ِفي شاَ ِريكاَ لاَ شاَ ًا لاَ لِيَّ واَ ًا واَ ماَ كاَ حاَ ًا واَ هاَ ـٰ إِل ّبًا واَ ِه راَ * ُنْؤِمُن بِاللَّ

﴿ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ﴾ ]األنعام:164[ .

﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ﴾ ]األعراف:140[ .

﴿ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ﴾ ]األنعام:114[ .

﴿ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]األنعام:14[ .

قاَ  لاَ ُهواَ الَِّذي خاَ ْوِحيُد ، واَ اِد ُهواَ التَّ لٰى الِعباَ ُه عاَ ُه اللَّ باَ اِجٍب أاَْوجاَ لاَ واَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ أاَوَّ * واَ
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لاَ  ا  بِماَ ِه  اللَّ اُد  إِْفراَ ُهواَ  واَ ؛  ْرُض  األاَ واَ اُت  اواَ ماَ السَّ ْجِلِه  أِلاَ ِت  اماَ قاَ واَ  ، ْجِلِه  أِلاَ ْلقاَ  الخاَ ُه  اللَّ

ُم  ُهواَ اإِلْسلاَ ِديُنُهْم ، واَ ًا واَ ِميعاَ ْنبِياَاِء جاَ ُة األاَ ْعواَ ُهواَ داَ يِن ، واَ ُهواَ أاَْصُل الدِّ ِه ، واَ ياَُكوُن إِلَّ لِلَّ

ُه . ْيراَ ُه غاَ ْقباَُل اللَّ امُّ الَِّذي لاَ ياَ العاَ

﴿ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴾ ]األعراف:54[ .

﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]طه:14[ .

﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴾ ]الذاريات:56[ .

ٺ﴾  ٺ    ڀ   ڀ     ڀ    ڀ    پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

]األنبياء:25[ .

ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ  ﴿

ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
ک ﴾ ]النحل:36[ . 

آل   [ ڄڄڄڃڃڃڃچچ﴾  ﴿ڦڦڦڄ 

عمران:85[.

﴿ڃ ڃ چ  چ چچ ﴾ ]آل عمران:19[ .

ُهواَ الَِّذي  الِِه ؛ واَ ْفعاَ اِدِه ِفي أاَ إِْفراَ ْدبِيِر واَ التَّ الُمْلِك واَ ْلِق واَ ِه ِفي الخاَ اِد اللَّ ُنْؤِمُن بِإِْفراَ * واَ

ِة« .  ُبوبِيَّ ْوِحيِد الرُّ اُء بِ»تاَ ماَ يِه الُعلاَ مِّ ُيساَ

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ﴿ۆۈۈ 
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ىىائائەئەئوئ  وئ  ۇئ ۇئۆئۆئ ۈئۈئ ېئ﴾ ]يونس:31[.

ڄ           ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦڦ  ﴿ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤ  

ڄڃ ڃ ڃ  ڃچ      چچچ ڇ             ڇ ڇ ﴾ ]الرعد:2[ .

﴿ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴾ ]األعراف:54[ .

ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿

ۈ ﴾ ]العنكبوت:61[ .

﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ﴾ ]الزخرف:87[ .

اُء  ماَ يِه الُعلاَ مِّ ا ُيساَ ُهواَ ماَ ِة ، واَ ِه بِاْلِعباَاداَ اِد اللَّ اِد ، أاَْو إِْفراَ اِل الِعباَ ْفعاَ ِه بِأاَ اِد اللَّ ُنْؤِمُن بِإِْفراَ * واَ

ُب ِمْن ناَْفٍي  كَّ تاَراَ تِي تاَ الَّ ُه ، واَ هاَ إِلَّ اللَّ ـٰ ْعناَٰى لاَ إِل ِة« ، الَِّذي ُهواَ تاَْحِقيُق ماَ يِد اأُلُلوِهيَّ بِ»تاَْوحاَ

اِت ِمْن  ْعُبوداَ ِميِع الماَ ْن جاَ ِة عاَ ِهيَّ ـٰ ناَْفُي اإِللاَ اِد واَ ْنداَ ْلُع األاَ ْفِي : ُهواَ خاَ ْعناَٰى النَّ ماَ إِْثباَاٍت ، واَ واَ

ِه  لِلَّ ِة  اأُلُلوِهيَّ إِْثباَاُت   : اإِلْثباَاُت  واَ  ، اُغوِت«  بِالطَّ بِ»اْلُكْفِر  ْنُه  عاَ ُر  ُيعبَّ ا  ماَ ُهواَ  واَ ِه  اللَّ ُدوِن 

ا . ِميِعهاَ ِة جاَ اِع الِعباَاداَ ْنواَ اُدُه بِأاَ إِْفراَ واَ

أاَْهِل  ِم واَ ِة باَْيناَ أاَْهِل اإِلْسلاَ كاَ ْعراَ ٰى الماَ ْيِه ُرحاَ لاَ تاَُدوُر عاَ ْت واَ اراَ ْوِحيُد الَِّذي داَ ا ُهواَ التَّ ٰهذاَ

ْرِك . الشِّ

﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]اإلسراء:39[ . 

﴿ھ ے ے  ۓ ۓ  ڭ ڭ   ڭ ڭ        ۇ         ﴾ ]ق:26[ .

﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ﴾ ]األعراف:140[ .
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 ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿

]النحل:36[.

اُد   ا اإِلْفراَ ُع ٰهذاَ ياَْجماَ ِة ؛ واَ اِع الِعباَاداَ ْنواَ ِميِع أاَ ٰذلِكاَ ِفي جاَ قٍّ إِلَّ ُهواَ ، واَ ْعُبوداَ بِحاَ ُه لاَ ماَ اللَّ فاَ

بِاْلُحْكِم  ُه  اداَ إِْفراَ واَ  ، ِة  ياَ بِاْلِولاَ ُه  اداَ إِْفراَ واَ  ، ُسِك  النُّ واَ ائِِر  عاَ بِالشَّ ِه  اللَّ اداَ  إِْفراَ  : ُأُموٍر  ةاَ  ثاَ ثاَلاَ

ْشِريِع . التَّ واَ

ْبِح،  الذَّ ِة ، واَ اثاَ الْستِغاَ اِء ، واَ عاَ ائِِر ِمْثِل : الدُّ عاَ الشَّ ُسِك واَ ِه ِفي النُّ اِد اللَّ ُنْؤِمُن بِإِْفراَ  * فاَ

ُه  فاَ راَ ْن صاَ ماَ ْيِرِه ، واَ ْيٌء ِمْنُه لِغاَ ُف شاَ ِه لاَ ُيْصراَ ا لاَ ياَُكوُن إِلَّ لِلَّ ماَ ناَْحِوِها ؛ فاَ ِة ، واَ لاَ الصَّ واَ

اِفٌر . ُهواَ ُمْشِرٌك كاَ ِه فاَ ْيراَ اللَّ باَداَ غاَ ْن عاَ ماَ ِه ، واَ ْيراَ اللَّ باَداَ غاَ ْد عاَ قاَ ِه فاَ ْيِر اللَّ لِغاَ

ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

ۉ ې ې    ﴾ ]األنعام:163-162[ .

ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿

ېئ  ﴾ ]المؤمنون:117[ .

﴿خت مت ىت يت جث مثىث يث حج مج جح مح ﴾ ]الذاريات:51[ .

ْيِن: ْمراَ ُق إِلَّ بِأاَ قَّ تاَحاَ نَُّه لاَ ياَ أاَ ِة ، واَ ياَ ِه بِاْلِولاَ اِد اللَّ ُنْؤِمُن بِإِْفراَ  * واَ

ْيِر  ِة غاَ ياَ لاَ ِفي ِولاَ خاَ ًا أاَْو داَ لِيَّ ِه واَ ْيراَ اللَّ ذاَ غاَ ِن ا�تَّخاَ ماَ ًا ؛ فاَ لِيَّ ُه واَ ْحداَ ِه واَ اُذ اللَّ ُل: ا�تِّخاَ  اأَلوَّ

اِفٌر )1). ُهواَ ُمْشِرٌك كاَ ِه فاَ اللَّ

ے   ھ   ھ       ھ   ہھ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں    ﴿ں  
ِه . اِء ِمْن ُدوِن اللَّ ْولِياَ اِذ األاَ ا ُهواَ بِاتِّخاَ ْرُك ُهناَ الشِّ ))) فاَ
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ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]األنعام:14[ .

ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
ڤ ﴾ ]البقرة:257[ .

 ﴾ ٿٹٹٹٹڤ  ٿ  ﴿ڀڀٺٺٺٺٿٿ 

]سبأ:41[ . 

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ﴾  ﴿

]األعراف:3[ .

﴿ڦ ڄڄ ڄڄڃڃ    ڃ ڃ   چچچچڇ ڇ 

ڇڇڍڍ   ڌڌ ڎ ﴾ ]النساء:76[ .

جب  يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ﴿

حب خب مب﴾ ]األعراف:30[ .

ڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک﴾  ﴿

]الكهف:102[ .

ڻڻۀۀہہہ  ڱںںڻڻ   ﴿

ہھھ  ﴾ ]المائدة:81[ .

ْنُه  كُّ عاَ ْنفاَ ِل لاَ ياَ وَّ اِزِم األاَ ِزٌم ِمْن لاَواَ ُهواَ لاَ ائِه ، واَ اُة أاَْعداَ اداَ ُمعاَ ْولِياَائِه، واَ ُة أاَ الاَ انِي: ُمواَ الثَّ
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ُهواَ  فاَ الُمْسِلِميناَ  اِد  ُيعاَ ْم  لاَ إِْن  اراَ واَ الُكفَّ أاَِو  الُمْشِرِكيناَ  ٰى  لَّ تاَواَ ْن  ماَ فاَ ِفيِه ؛  ٌن  مَّ ُمتاَضاَ أاَْو ُهواَ 

اِفُر )1). كاَ

﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]األعراف:27[ .

ڭ         ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿

﴾ ]الجاثية:19[ .  ڭ 

ائ  ى  ى  ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېې   ﴿

ائەئ ەئ وئوئۇئ ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ ﴾]آل عمران:28[. 

ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿

ڈژژڑ﴾ ]الممتحنة:13[ .

ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ   ﴿
ٿٿٿٹٹٹٹ   ڤ ﴾ ]المائدة:51[ .

مت    خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ﴿

ىتيتجثمثىثيث   حجمج ﴾ ]المائدة:57[ .

ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

ڦڦڄڄ ڄڄ  ڃڃڃڃ﴾ ]التوبة:23[ .

ٍة :  ثاَ ُق إِلَّ بُِأُموٍر ثاَلاَ قَّ تاَحاَ نَُّه لاَ ياَ أاَ ْشِريِع واَ التَّ ِه بِاْلُحْكِم واَ اِد اللَّ ُنْؤِمُن بِإِْفراَ * واَ

ُه . ْحداَ ِه واَ الٌِص لِلَّ قٌّ خاَ اُن بِأاَنَّ التَّْشِريعاَ حاَ ُل: اإِليماَ اأَلوَّ
ِة ِمْن ُدوِن الُمْؤِمنِيناَ . ياَ ْرُك ُهناَا ِفي الِولاَ الشِّ ))) فاَ
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ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک        ک  ک  ڑ  ژڑ   ژ  ڈ    ڈ      ﴿

ڱ ﴾ ]يوسف:40[ .

﴿ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ﴾ ]األنعام:114[ .

ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿

ٴۇ ۋ ۋۅ ۅۉۉېې ﴾ ]الشورى:21[ .

﴿ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴾ ]األعراف:54[ .

 ﴿ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ﴾ ]الكهف:26[ .

ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿

ۆئۈئۈئېئېئېئ ىئىئ ىئی ﴾ ]الروم:40[ .

﴿ڳڳڳڳ ڱڱڱڱںںڻ ڻڻڻ  ﴾ ]سبأ:27[ .

﴿ےےۓۓڭڭڭڭۇۇ  ۆ﴾ ]األنعام: 57[ .

﴿ ڍڌڌ ڎ ڎڈ ﴾ ]األنعام:62[ .

ېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخب﴾  ﴿

]القصص:70[ .

ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ﴿

ڻ﴾ ]غافر:12[ .  

ُه  ْحداَ ُهواَ واَ فاَ  ، تِه  ُأُلوِهيَّ واَ تِه  ُرُبوبِيَّ ائِِص  صاَ ِمْن خاَ ُهواَ  ، واَ ِه  لِلَّ الٌِص  قٌّ خاَ ْشِريُع حاَ التَّ فاَ
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هاَ  اللَّ عاَ  ناَازاَ ْد  قاَ فاَ عاَ  رَّ شاَ ْن  ماَ فاَ ؛  ْحِليِل  التَّ واَ التَّْحِريِم  واَ ْهِي  النَّ واَ ْمِر  األاَ اِحُب  صاَ اناَُه  ُسْبحاَ

اُم  ًا : الُحكَّ لِيَّ ً أاَوَّ ا ُدُخولاَ ياَْدُخُل ِفي ٰهذاَ ًا بِٰذلِكاَ ؛ واَ اِفراَ ياَُكوُن كاَ تِه فاَ ُأُلوِهيَّ تِه واَ ِفي ُرُبوبِيَّ

ِعيناَ  رِّ ُهْم ُمشاَ ْنُفساَ ُبوا أاَ ْن ناَصَّ ناَْحُوُهْم ِممَّ ِة واَ ْشِريِعيَّ الِِس التَّ جاَ الماَ اناَاِت واَ ْرلاَماَ اُء الباَ أاَْعضاَ واَ

ْنتاَِخْبُهْم،  ْم ياَ ْو لاَ لاَ ٰى بِٰذلِكاَ واَ ْو ياَْرضاَ اِرِهْم ، أاَ ا�ْختِياَ ابِِهْم واَ ْن ياَُقوُم بِاْنتِخاَ ماَ ْيِه فاَ لاَ عاَ ِه ؛ واَ عاَ اللَّ ماَ

اِفٌر . ُهواَ ُمْشِرٌك كاَ لاَ ٰذلِكاَ فاَ عاَ ْن فاَ ماَ ِه ، واَ عاَ اللَّ ًة ماَ ِد ا�ْختاَاراَ آلِهاَ قاَ فاَ

ِه ُكْفٌر . ْرِع اللَّ ْيِر شاَ اُن بِأاَنَّ الُحْكماَ بِغاَ اإِليماَ ُه ، واَ لاَ اللَّ ْنزاَ ا أاَ انِي : الُحْكُم بِماَ الثَّ

﴿ی یجئحئمئىئيئجبحبخبمب﴾ ]المائدة:50[ .

﴿ۀۀہہہہھھھ﴾ ]المائدة:44[ .  

ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ﴿

ڱ  ﴾ ]النور:47[ .

اِة  الُقضاَ واَ اِء  راَ الُوزاَ واَ اِء  راَ اأُلماَ واَ الُمُلوِك  واَ اِء  ساَ ؤاَ الرُّ ِمناَ  اُم  الُحكَّ  : ٰذلِكاَ ِفي  ياَْدُخُل  واَ

باَْيناَ  ياَْحُكُموناَ  ْن  ِممَّ ْيُرُهْم  غاَ واَ ِديَّاِت  لاَ الباَ اِء  ساَ ُرؤاَ واَ اِفِظيناَ  الُمحاَ واَ ائِِر  شاَ العاَ اِء  ساَ ُرؤاَ واَ

النَّاِس .

ُه  نَّ ُكْفٌر أِلاَ ِه ِشْرٌك واَ ْيِر اللَّ اُكماَ لِغاَ اُن بِأاَنَّ التَّحاَ اإِليماَ ُه ، واَ ْحداَ ِه واَ اُكُم لِلَّ الُِث : التَّحاَ الثَّ

ِه . ْيِر اللَّ ٌة لِغاَ ِعباَاداَ

ا ياَُكوُن  لُّ ماَ ُهواَ أاَقاَ اِت ؛ واَ ْصِل ِفي الُخُصوماَ ُب الفاَ لاَ اُكِم : ُهواَ طاَ ْقُصوُد بِالتَّحاَ الماَ واَ

ْيِن . باَْيناَ ا�ْثناَ
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ا ـ  ناَْحِوهاَ ِة واَ ْضِعيَّ اِكِم الواَ حاَ ا ياَْحُدُث ِفي الماَ ماَ ِه ـ كاَ ِة اللَّ ِريعاَ ْيِر شاَ ماَ إِلٰى غاَ اكاَ ْن تاَحاَ ماَ فاَ

اِفٌر. ُهواَ ُمْشِرٌك كاَ اٍه فاَ ْيِر إِْكراَ بِغاَ

ًة  ُحُقوِقيَّ ا  وناَهاَ مُّ ُيساَ تِي  الَّ ائِِل  ساَ الماَ ِفي  ِة  ُروراَ الضَّ ٰى  ْعواَ بِداَ اُكماَ  التَّحاَ زاَ  وَّ جاَ ْن  ماَ ا  أاَمَّ واَ

ُهواَ بِٰذلِكاَ  ِه ، فاَ ْرِك بِاللَّ ٍل ُمْستاَِحٌل لِلشِّ لاَ اِعياَُة ضاَ ُهواَ داَ ِل ، واَ وَّ رٌّ ِمناَ األاَ ُهواَ شاَ ا فاَ ناَْحِوهاَ واَ

اِفٌر . ُمْشِرٌك كاَ

ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿

ی﴾ ]الشورى:10[ .

ٺٺ  ڀڀڀ  پپڀ  ٻپپ  ٻ  ﴿ٱٻٻ 

ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ڦ﴾ ]النساء:60[ .

ْيِه  لاَ لَّ عاَ ا داَ ماَ ْهِلِه ، كاَ ْكِفيراَ أاَ تاَ اُغوِت واَ ْكِفيراَ الطَّ اُغوِت ياَْعنِي تاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ الُكْفراَ بِالطَّ * واَ

ُر. الِفطاَ ْيِه الُعُقوُل واَ لاَ لَّْت عاَ ا داَ ماَ كاَ بِيٍّ ُمبِيٍن ، واَ راَ اٍن عاَ لاَ بِِلساَ ِظيُم الَِّذي ناَزاَ الِكتاَاُب العاَ

ِل،  لاَ الضَّ ْرِك واَ ْأٍس ِفي الشِّ ُهواَ ُكلُّ راَ ِه ؛ واَ ا ُعبِداَ ِمْن ُدوِن اللَّ اُغوتاَ ُهواَ ُكلُّ ماَ أاَنَّ الطَّ واَ

ٌة . داَ دِّ ُهواَ أاَْصناَاٌف ُمتاَعاَ واَ

 ، ِل  لاَ الضَّ واَ ْرِك  الشِّ اُة  ُدعاَ واَ  ، ِه  اللَّ ْرِع  شاَ ْيِر  بِغاَ اِكُم  الحاَ واَ  ، اُن  ْيطاَ الشَّ  : ِزِهُم  ْبراَ أاَ ِمْن 

ْيُرُهْم .  غاَ واَ

لاَ  واَ اِغيِت  واَ الطَّ أاَْعياَاِن  ْكِفيراَ  تاَ ِمْنُه  ُم  ْلزاَ ياَ لاَ  اُغوِت  بِالطَّ الُكْفراَ  أاَنَّ  ماَ  عاَ زاَ ْن  ماَ ا  أاَمَّ واَ

ْعِقُل  لاَ ياَ ْهِلِه واَ اِر أاَ لُّ ِمْن ِحماَ ُهواَ أاَضاَ ِة فاَ شاَ ْرماَ الخاَ ِة واَ ْرباَشاَ ُه ِمناَ الخاَ ناَْحواَ ْتباَاِعِهْم واَ ْكِفيراَ أاَ تاَ
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ْنبِياَاِء . ْدماَ ِديِن األاَ بِيٌث ُيِريُد هاَ اِفٌر خاَ ُهواَ كاَ ِه فاَ ا ُكلِّ ْوقاَ ٰهذاَ فاَ ْأِسِه ، واَ ا ياَْخُرُج ِمْن راَ ماَ

﴿  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  

حجمج  جح  مح  جخ  ﴾ ]البقرة:256[ .

ۓ   ۓ   ے   ے     ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ﴿ڻ   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ﴾ ]الممتحنة:4[ .

ْو  ناَْحِوِهْم أاَ نِيِّيناَ واَ ثاَ واَ ٰى واَ اراَ ناَصاَ ِر الُمْشِرِكيناَ ِمْن ياَُهوٍد واَ فِّ ْم ُيكاَ ْن لاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ ماَ * فاَ

ُر  النَّظاَ واَ اُع  اإِلْجماَ واَ ُة  نَّ السُّ واَ الِكتاَاُب  ٰذلِكاَ  لٰى  عاَ لَّ  داَ ا  ماَ كاَ اِفٌر  كاَ ُهواَ  فاَ ُكْفِرِهْم  ِفي  كَّ  شاَ

ًا ِفي  ْرُكوزاَ ْمِر ماَ ا األاَ ْوِن ٰهذاَ عاَ كاَ اِحٍد ِمْن أاَْهِل الِعْلِم ؛ ماَ ْيُر واَ راَ ٰذلِكاَ غاَ كاَ ْد ذاَ قاَ ِحيُح ، واَ الصَّ

ٰذلِكاَ . ِر كاَ الِفطاَ الُعُقوِل واَ

ةاَ  اِهِليَّ الجاَ اِت  عاَ الُمْجتاَماَ ثُِّلوناَ  ُيماَ ِذيناَ  الَّ ا  ِسيَّماَ لاَ  ـ  الياَْوماَ  النَّاساَ  بِأاَنَّ  ُنْؤِمُن  واَ  *

ْيِرِه،  ِه ، باَْل ُهْم ِفي ِديِن غاَ ْيُسوا ِفي ِديِن اللَّ لاَ ِه واَ ِم ـ ُمْشِرُكوناَ بِاللَّ ةاَ إِلٰى اإِلْسلاَ ِسباَ الُمْنتاَ

راَ ِفي  رَّ قاَ ا تاَ ِذيناَ ُيْؤِمُنوناَ بِماَ ِة ، الَّ اِجياَ ِة النَّ الِفْرقاَ ِة واَ ْنُصوراَ ِة الماَ ائِفاَ ُه ِمناَ الطَّ ِحماَ اللَّ ْن راَ إِلَّ ماَ

ْهِلِه . أاَ ْرِك واَ ِة ِمناَ الشِّ اءاَ عاَ الباَراَ الُخُضوِع لُِحْكِمِه ماَ ِه  واَ ْوِحيِد اللَّ ِه ِمْن تاَ ِكتاَاِب اللَّ

ا : ُموٍر ِمْنهاَ ُفُه..أِلُ ْثُبتاَ ِخلاَ ٰى ياَ تَّ ْرُك حاَ ْصُل ُهواَ الشِّ األاَ فاَ

لِيُل  اءاَ الدَّ جاَ ْيِه ، واَ باَتاَ ُدُخوُلُه إِلاَ ْن ثاَ ًا إِلَّ ماَ دُّ ُمْسِلماَ لاَ ُيعاَ ماَ ُثُبوتِيٌّ فاَ َلً : أاَنَّ اإِلْسلاَ َأوَّ

ْن  ماَ اِن ؛ فاَ ُم اإِليماَ داَ اْلُكْفُر عاَ ِميٌّ فاَ داَ الُكْفُر ِفي أاَْصِلِه عاَ ْهِلِه ، واَ أاَ ْرِك واَ تِِه ِمناَ الشِّ اءاَ لٰى باَراَ عاَ

ْرِك  تِِه ِمناَ الشِّ اءاَ لٰى باَراَ ا ياَُدلُّ عاَ اُر ماَ إِْظهاَ ُخوُل ِفيِه واَ ْيِه الدُّ لاَ باَ عاَ جاَ ًا واَ اداَ أاَْن ياَُكوُن ُمْسِلماَ أاَراَ
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ةاَ .  تَّ ْيُر ٰذلِكاَ الباَ ْهِلِه ؛ لاَ ياَْصُلُح غاَ أاَ واَ

ْعِن ِفي  ِة بِالطَّ راَ اهاَ الُمجاَ ْهِلِه واَ ِة أاَ باَ اراَ ُمحاَ ْوِحيِد واَ ْهِل التَّ ِة النَّاِس أِلاَ اواَ داَ َثانَِيًا : ُظُهوُر عاَ

ُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص . راَ الاَٰى واَ ِه تاَعاَ اِء بِاللَّ الْستِْهزاَ يِن واَ الدِّ

اِعِه  ْنواَ ُر أاَ ا أاَْظهاَ لاَ ِسيَّماَ ُظُهوُرُه بِلاَ ناَِكيٍر واَ اِفِه باَْيناَ النَّاِس واَ ْصناَ ْرِك بِأاَ اُر الشِّ َثالَِثًا : ا�ْنتِشاَ

ْرِك  ْوِع ِمناَ الشِّ ا النَّ اِعلاَ ٰهذاَ ًا ِمناَ النَّاِس ياَُعدُّ فاَ داَ اُد تاَِجُد أاَحاَ لاَ تاَكاَ ِشْرِك الُقُبوِريِّيناَ ؛ فاَ كاَ

ًا . ْوِن الِفْعِل ِشْركاَ وناَ بِكاَ ْن ُيِقرُّ ٰى ِممَّ تَّ ًا حاَ ُمْشِركاَ

اُض  الْعتِراَ ِه واَ اِم اللَّ اُر أاَْحكاَ إِْنكاَ ا ، واَ ُلهاَ ا�ْستِْحلاَ اِت باَْل واَ ماَ رَّ ُن بِاْلُمحاَ َرابَِعًا : اإِلْعلاَ

يِن  الدِّ الُِم  عاَ ماَ ْعِطيُل  تاَ واَ  ، ًا  اناَ أاَْحياَ لِلتَّْصِويِت  ا  ْضُعهاَ واَ واَ باَْل  ا  تِهاَ الاَ داَ عاَ ِفي  كُّ  الشَّ واَ ا  ْيهاَ لاَ عاَ

ٌة  ْحِشيَّ واَ الُحُدوُد  واَ  ، ٌة  ْجِعيَّ راَ اُب  الِحجاَ واَ  ، ٌة  يَّ ُحرِّ ُج  باَرُّ التَّ واَ  ، اٌب  إِْرهاَ اُد  اْلِجهاَ فاَ ؛   ًة  افَّ كاَ

اُث اأُلْنثاَٰى ُظْلٌم ،  ِميراَ ٌة ، واَ اِريَّ ْيِسُر ُعُروٌض تِجاَ الماَ اُر واَ الِقماَ ٌة ، واَ ائِداَ باَا فاَ الرِّ ٌة ، واَ ِجيَّ ماَ هاَ واَ

ِة ! ْشُؤوماَ ِة الماَ ائِماَ ٌة ... إِلٰى آِخِر القاَ اِكيَّ ِو ا�ْشتِراَ ٌة أاَ اِطيَّ ُم ِديُمْقراَ اإِلْسلاَ واَ

تِِهْم لِِدينِه .  اباَعاَ ُمتاَ ُه واَ اِد النَّاِس لاَ عاَ ا�ْنِقياَ اُغوِت ماَ اِم الطَّ َخاِمَساً : ُعُلوُّ أاَْحكاَ

النَّاِس  اِة  ياَ حاَ لٰى  عاَ تِه  ناَ ْيماَ هاَ واَ ْضِعيِّ  الواَ اُنوِن  القاَ اِم  أاَْحكاَ بُِعُلوِّ  ُل  ثَّ تاَماَ ياَ فاَ الُعُلوُّ  ا  مَّ أاَ فاَ

انِِب .  واَ ٰى الجاَ تَّ لٰى شاَ تِِه عاَ راَ ْيطاَ ساَ واَ

ْيِه :    لاَ ياَُدلُّ عاَ ُتُهْم فاَ اباَعاَ ُمتاَ اُد النَّاِس واَ ا ا�ْنِقياَ أاَمَّ واَ

ِدينِه؛  اُغوِت واَ تِِهْم ِمناَ الطَّ باَراءاَ ْوِحيِدِهْم واَ لى تاَ ا ياَُدلُّ عاَ اِر النَّاِس ماَ ُم إِْظهاَ داَ ُل : عاَ اأَلوَّ

يِن« . اِر الدِّ ُف بِ»إِْظهاَ ا ُيْعراَ ُهواَ ماَ واَ
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ْيُث  اناَا حاَ ُوْحداَ اٍت واَ افاَ راَ ِة زاَ ْضِعيَّ اِكِم الواَ حاَ اُبُهْم إِلٰى الماَ هاَ ذاَ اُكُم النَّاِس واَ انِي : تاَحاَ الثَّ

ِد  البِلاَ باَْعِض  ِفي  ـ  ٍة  ِغيراَ ِديناٍَة صاَ ماَ اِكِم  حاَ ماَ ِع  ْجماَ ماَ ِفي  ِة  لاَ جَّ الُمساَ اياَا  ضاَ القاَ ُد  داَ عاَ ياَِصُل 

ِف !!  اِت اآللاَ راَ شاَ ِة ـ عاَ بِيَّ راَ العاَ

ا  ناَْحِوهاَ ِة واَ ْنِفيِذيَّ التَّ ِة واَ ْشِريِعيَّ اباَاِت التَّ ُتُهْم ِفي الْنتِخاَ كاَ اراَ ُمشاَ الُِث : ُوُلوُج النَّاِس واَ الثَّ

ِه . عاَ اللَّ ٍة ماَ اِر آلِهاَ اُبُقُهْم ِلْختِياَ تاَساَ واَ

اِفِعيناَ   راَ أاَْهِلِه  واَ اُغوِت  لِلطَّ ًا  تاَْمِجيداَ اِهِريناَ  ُمتاَظاَ النَّاِس  ُخُروِج  اِهُر  ظاَ ماَ  : ابُِع  الرَّ  

ِة. ْرِكيَّ ِة الشِّ ْرِضيَّ اِت األاَ اراَ عاَ ا ِمناَ الشِّ هاَ ناَْحواَ ِة واَ اِطيَّ يُمْقراَ الدِّ ِة واَ نِيَّ طاَ الواَ ِة واَ ْوِميَّ اِت القاَ اراَ ِشعاَ

تِِه   ُشْرطاَ ُجُيوِشِه واَ اُغوِت واَ ِة الطَّ ثِيٍر ِمناَ النَّاِس ِفي أاَْجِهزاَ ِة كاَ كاَ اراَ اُر ُمشاَ الَخاِمُس : ا�ْنتِشاَ

ا  اِر ماَ ِم إِْظهاَ داَ عاَ ا واَ ِة لِٰهذاَ اِقياَ ِة الباَ ِقيَّ اِر الباَ عاَ إِْقراَ تِه ماَ ُنْصراَ ْنِفيِذ ِدينِه واَ لٰى تاَ ِة عاَ ائِماَ اتِِه القاَ اراَ زاَ واَ واَ

اِدِه ! ْفراَ ِفيِهْم باَْعُض أاَ ُد باَْيٌت إِلَّ واَ اُد ُيْوجاَ ٰى إِنَُّه لاَ ياَكاَ تَّ ِة حاَ فاَ الاَ لٰى الُمخاَ ياَُدلُّ عاَ

ا  ِسيَّماَ لاَ  ِة«  ِميَّ اإِلْسلاَ اِت  اعاَ ماَ بِ»اْلجاَ ْوناَ  مَّ ُيساَ ْن  ماَ إِلى  ْرتاَ  ناَظاَ ْو  لاَ ُثمَّ   : اِدُس  السَّ

ُهْم  دتَّ جاَ ُمواـ لاَواَ عاَ اُغوِتـ  زاَ ةاَ الطَّ عاَ اراَ ُروناَ ُمقاَ دَّ ْن ياَتاَصاَ ناَْحِوِهْم ِممَّ ِة« واَ ِفيَّ لاَ ِة السَّ اِديَّ »الِجهاَ

عاَ  ْوِحيِد ماَ التَّ الُِم  عاَ ُهْم ماَ تَِّضْح ِعْنداَ تاَ ْم  لاَ فاَ اِرِقيناَ ؛  الِِه غاَ أاَْوحاَ ِفي  الِِغيناَ ، واَ ْرِك واَ ِفي الشِّ

اِع  عاَ ِج الرُّ ماَ ْن ُدوناَُهْم ِمناَ النَّاِس ِمناَ الهاَ ْيفاَ بِماَ كاَ ِع ، فاَ ةاَ الُمْجتاَماَ ْفواَ ْوناَ صاَ دَّ ْونِِهْم ُيعاَ كاَ

تِِهْم؟!  لاَ فاَ ساَ ْوِم واَ ِميِر القاَ ْتباَاِع ُكلِّ ناَاِعٍق ِمْن حاَ أاَ

ْن  ا ، أاَْو ماَ ناَْحِوهاَ ياَاِم واَ الصِّ ِة واَ لاَ الصَّ ِم الياَْوماَ كاَ ائِراَ اإِلْسلاَ عاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ الُمْظِهراَ شاَ * واَ

ُه  نَّ ِعي أاَ ْن ياَدَّ ْوِم اآلِخِر ، أاَْو ماَ الياَ بِيِّيناَ واَ النَّ الِكتاَاِب واَ ِة واَ ئِكاَ لاَ الماَ ِه واَ ُه ُيْؤِمُن بِاللَّ ياَُقوُل إِنَّ

ْهِلِه ـ أاَْي  أاَ ْرِك واَ ُتُه ِمناَ الشِّ اءاَ ْثُبتاَ باَراَ ٰى تاَ تَّ ٍم حاَ ُه بِإِْسلاَ ُم لاَ ِم = لاَ ُيْحكاَ لٰى ِديِن اإِلْسلاَ عاَ
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ا : ُموٍر ِمْنهاَ ْيِه النَّاُس الياَْوماَ ـ ؛ أِلُ لاَ ا عاَ ِممَّ

لٰى  اّلً عاَ ِم أاَْن ياَُكوناَ داَ ً ِفي اإِلْسلاَ ِل ُدُخولاَ ماَ ْوِل أاَِو العاَ اِر القاَ ْرطاَ ا�ْعتِباَ َلً : أاَنَّ شاَ َأوَّ

أاَْهِل  ِمْن  ْيِرِهْم  غاَ ْن  عاَ ِم  اإِلْسلاَ أاَْهُل  ا  بِهاَ ُز  يَّ يتاَماَ ًة  ماَ لاَ عاَ واَ  ، ْهِلِه  أاَ واَ ْرِك  الشِّ ِمناَ  ِة  اءاَ الباَراَ

ٌد  ا أاَحاَ هاَ ْم ياَُعدَّ ْيِرِهْم لاَ غاَ ِم واَ ًة باَْيناَ أاَْهِل اإِلْسلاَ كاَ ُة ُمْشتاَراَ ماَ لاَ اناَِت العاَ ْو كاَ لاَ إِلَّ فاَ ْرِك ؛ واَ الشِّ

اناَْت  ُه« كاَ هاَ إِلَّ اللَّ ـٰ إِنَّ »لاَ إِل ِة !! ؛ فاَ فاَ الاَ لٰى الُمخاَ ً عاَ لِيلاَ ِء داَ لاَ ْلهاَ الُعقاَ ِم باَ ِمْن أاَْهِل اإِلْسلاَ

اناَ  ئٍِذ كاَ ياَْوماَ ا  ْوُلهاَ قاَ فاَ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ؛  مَّ ًا لِِديِن ُمحاَ الِياَ ًا ُمواَ ابِئاَ ا صاَ هاَ ائِلاَ ُل قاَ تاَْجعاَ ةاَ  كَّ ِعْنداَ ُمْشِرِكي ماَ

ِميُعُهْم  ِم جاَ الُمْنتاَِسُبوناَ إِلٰى اإِلْسلاَ ا الياَْوماَ فاَ ْهِلِه . أاَمَّ أاَ ْرِك واَ ِة ِمناَ الشِّ اءاَ لٰى الباَراَ ً عاَ لِيلاَ داَ

اُنُهْم  أاَْعواَ واَ اُم  الُحكَّ فاَ ؛  ا  ِمْنهاَ ًا  ثِيراَ كاَ أاَْو  ائِِر  عاَ الشَّ باَْعضاَ  ا  ْيهاَ لاَ عاَ ياَِزيُدوناَ  ْد  قاَ واَ  ، ا  ياَُقوُلوناَهاَ

ُه  ْو باَْعضاَ ُلوناَ ٰذلِكاَ أاَ ْفعاَ ْد ياَ ْرِك قاَ ِل الشِّ ْيُرُهْم ِمْن ِملاَ غاَ ُجُنوُدُهْم ياَُقوُموناَ بِٰذلِكاَ ، باَْل واَ واَ

يِن أاَنَّ  ا الدِّ راَ ِفي ٰهذاَ رِّ إِنَّ الُمتاَقاَ ا فاَ اِرِقيناَ . لِذاَ أاَْشباَاِهِهْم  ِمناَ الماَ اِفِض واَ واَ الرَّ اْلُقُبوِريِّيناَ واَ كاَ

ْرِك  ُة ِمناَ الشِّ اءاَ ْثُبتاَ الباَراَ ٰى ، باَْل لَّ ُبدَّ أاَْن تاَ ْعواَ الدَّ اِب واَ ِد الْنتِساَ رَّ ْثُبُت بُِمجاَ ماَ لاَ ياَ اإِلْسلاَ

ِم . ماَ بِاإْلِْسلاَ ٰى ُيْحكاَ تَّ أاَْهِلِه حاَ واَ

اءاَ  جاَ ُثمَّ   ،   اِعيلاَ  إِْسماَ واَ اِهيماَ  إِْبراَ ِديِن  لٰى  عاَ ا  ْولاَهاَ حاَ ا  ماَ واَ ةاَ  كَّ ماَ أاَْهُل  اناَ  كاَ  : َثانَِيًا 

راَ  اْنتاَشاَ فاَ  ، ْصناَاِم  األاَ ِة  بِِعباَاداَ ُهْم  راَ أاَماَ واَ لِلنَّاِس  ْركاَ  الشِّ ناَ  سَّ حاَ فاَ اِعيُّ  الُخزاَ يٍّ  ُلحاَ ْبُن  ْمُرو  عاَ

ْرِك ﴿ٱ ٻ  ْيِهْم بِالشِّ لاَ ماَ عاَ كاَ بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حاَ ا ُبِعثاَ النَّ ِد ، ُثمَّ لاَمَّ اءاَ البِلاَ مَّ أاَْرجاَ عاَ ْرُك واَ الشِّ

الُحْكِم  ِمناَ  ًا  انِعاَ ماَ ملسو هيلع هللا ىلص  اِهيماَ  إِْبراَ ِديِن  اياَا  قاَ بِباَ ُهْم  كاَ سُّ تاَماَ بِْر  ْعتاَ ياَ ْم  لاَ واَ ٻ..﴾ 
اٍف  واَ طاَ ٍة واَ ُعْمراَ جٍّ واَ ائِِر ِمْن حاَ عاَ اِمِهْم بِالشَّ عاَ ِقياَ ٍم ماَ ُهْم بِإِْسلاَ ْم ياَْحُكْم لاَ لاَ ْيِهْم بِٰذلِكاَ ؛ فاَ لاَ عاَ

الُِق  ُه الخاَ نَّ ِه ِمْن أاَ ِة اللَّ انِِهْم بُِرُبوبِيَّ إِيماَ اِم واَ راَ ْيِت الحاَ ْعِظيِم الباَ تاَ ِصياَاٍم واَ ٍة واَ قاَ داَ صاَ ْيِت واَ بِاْلباَ

عاَ  ماَ لاَ  واَ باَْل  اِهيماَ  إِْبراَ ِة  ِملَّ لٰى  عاَ نَُّهْم  أاَ اُهْم  ْعواَ داَ عاَ  ماَ ِمِهْم  بِإِْسلاَ ياَْحُكْم  ْم  لاَ باَْل  اِزُق  الرَّ واَ
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بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لاَْم  ا أاَنَّ النَّ ماَ كاَ ْهِلِه . فاَ أاَ ْرِك واَ ُؤوا ِمناَ الشِّ باَرَّ تاَ ْم ياَ ا لاَ ا ؛ ماَ ْيهاَ اِب إِلاَ اِرِهْم بِالْنتِساَ ا�ْفتِخاَ

ْرِك  تِِهْم ِمناَ الشِّ اءاَ لٰى باَراَ لِيًل عاَ اِهيماَ داَ ْن ِديِن إِْبراَ ِة عاَ ْوُروثاَ ائِِر الماَ عاَ ُلوُه ِمناَ الشَّ عاَ ا فاَ بِْر ماَ ْعتاَ ياَ

إِلٰى  الُمْنتاَِسبِيناَ  ِمناَ  ائُِر  عاَ الشَّ ِت  ْيساَ لاَ الياَْوماَ  ٰذلِكاَ  كاَ فاَ  ، اِهيماَ ملسو هيلع هللا ىلص  إِْبراَ ِة  ِملَّ لٰى  عاَ ائِِهْم  باَقاَ واَ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص . مَّ لٰى ِديِن ُمحاَ نَُّهْم عاَ أاَ ْرِك واَ تِِهْم ِمناَ الشِّ اءاَ لٰى باَراَ لِيًل عاَ ِم داَ اإِلْسلاَ

ا ُهواَ  ماَ ْيِرِهْم كاَ غاَ ةاَ واَ ماَ ْيلاَ ْتباَاِع ُمساَ ةاَ ِمْن أاَ نِيفاَ ْكِفيِر باَنِي حاَ لٰى تاَ اباَِة عاَ حاَ اُع الصَّ َثالَِثًا : إِْجماَ

عاَ  اُنوا ماَ ْد كاَ قاَ ْتباَاِع ُكلِّ ناَاِعٍق واَ ِة أاَ لاَ هاَ الجاَ اِع واَ عاَ اُنوا ِمناَ الرُّ ِء كاَ الِباَ ٰهُؤلاَ عاَ أاَنَّ غاَ ْعُلوٌم ماَ ماَ

ًا ِمناَ الُحْكِم  انِعاَ ُه ماَ ْم ياَُكْن ٰذلِكاَ ُكلُّ لاَ ُه ؛ فاَ هاَ إِلَّ اللَّ ـٰ ياَُقوُلوناَ لاَ إِل ياَُصوُموناَ واَ وناَ واَ لُّ ٰذلِكاَ ُيصاَ

ًة ،  اِحداَ ًة واَ لاَ اماَ ُمعاَ ُة  اباَ حاَ ُهُم الصَّ لاَ اماَ عاَ ِه ، واَ اللَّ ِديِن  ْن  ِة عاَ دَّ الرِّ ْرِك واَ الشِّ بِاْلُكْفِر واَ ْيِهْم  لاَ عاَ

اِدِهْم أاَْو  ْفراَ أاَ ائِِفِهْم واَ واَ ُقوا باَْيناَ طاَ رِّ ْو ُيفاَ ْم ياَْستاَْفِصُلوا أاَ لاَ اِحٍد ، واَ ْيِهْم بُِحْكٍم واَ لاَ ُموا عاَ كاَ حاَ واَ

ْقباَُلوا  ْم ياَ لاَ ْتُبوِع، واَ الماَ ابِِع واَ ْو باَْيناَ التَّ الِِهْم ،  أاَ ُجهَّ ائِِهْم واَ ماَ ائِِهْم أاَْو ُعلاَ راَ ُصغاَ ائِِهْم واَ باَْيناَ ُكباَراَ

ْهِلِه ..  أاَ ْرِك واَ أاَ ِمناَ الشِّ ْبراَ ياَ ِدينِه واَ ةاَ واَ ماَ ْيلاَ ٰى ياَْكُفراَ بُِمساَ تَّ ٍد ِمْنُهْم حاَ ْوباَةاَ أاَحاَ تاَ

اِر  ا�ْعتِباَ لٰى  عاَ ياَُدلُّ  ا  ماَ ِة  نَّ السُّ واَ الِكتاَاِب  ِفي  لاَْيساَ  ُه  نَّ أاَ ِه  ُكلِّ ٰذلِكاَ  إِلٰى  أاَِضْف   : َرابَِعًا 

ُة  ِدلَّ لَِّت األاَ داَ ا  إِنَّماَ واَ  ، ُبدَّ  لاَ  اٍل واَ ِم ِفي ُكلِّ حاَ اإِلْسلاَ لٰى  لِيًل عاَ داَ ِة  ْذُكوراَ الماَ اِت  ماَ لاَ العاَ

 . لاَ إِلَّ فاَ ْهِلِه واَ أاَ ْرِك واَ ِة ِمناَ الشِّ اءاَ الباَراَ لٰى  ا عاَ تِهاَ لاَ لاَ الاَ داَ ْط حاَ قاَ فاَ ا  ا�ْعتِباَاِرهاَ لٰى  ُة عاَ ْرِعيَّ الشَّ

ِمْنُهْم  واَ  ، ُه  اللَّ إِلَّ  هاَ  ـٰ إِل بِلاَ  ِمْنُهْم  ٰى  ُيْكتاَفاَ ْد  قاَ ْن  ماَ الُمْشِرِكيناَ  واَ اِر  الُكفَّ ِمناَ  نَّ  أِلاَ ٰذلِكاَ  واَ

ُسولِِه  راَ ِه واَ ْبُد اللَّ ِسيحاَ عاَ ةاَ بِأاَنَّ الماَ اداَ هاَ ا الشَّ ْيهاَ إِلاَ ٰى ُيِضيفاَ  تَّ ٰى ِمْنُه بِٰذلِكاَ حاَ ْن لاَ ُيْكتاَفاَ ماَ

ٰى  تَّ اْلُمْرتاَدِّ حاَ ِم كاَ اِل اإِلْسلاَ ْعماَ اِم بِأاَ عاَ الِقياَ ٰى ماَ تَّ ٰى ِمْنُه حاَ ْن لاَ ُيْكتاَفاَ ِمْنُهْم ماَ ٰى ، واَ اراَ النَّصاَ كاَ

ا .  ذاَ ٰهكاَ .. واَ ياَُتوباَ ِمْن ٰذلِكاَ تِِه واَ باَِب ِردَّ ْن ساَ ياَْرِجعاَ عاَ
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ِم الياَْوماَ  ِة إِلٰى اإِلْسلاَ ِسباَ ِة الُمْنتاَ اِهِليَّ اِت الجاَ عاَ ِم الُمْجتاَماَ ماَ بِإِْسلاَ كاَ ْن حاَ ماَ ْيِه ؛ فاَ لاَ عاَ واَ

اُغوِت .  ْكُفْر بِالطَّ ْم ياَ ُه لاَ نَّ اِفٌر ؛ أِلاَ ُهواَ ُمْشِرٌك كاَ فاَ

ِحيُح . ُر الصَّ النَّظاَ ُة واَ الِفْطراَ اُع واَ اإِلْجماَ ُة واَ نَّ السُّ لٰى ٰذلِكاَ الِكتاَاُب واَ لَّ عاَ داَ

أاَْو  ِهْم  ُكلِّ الياَْوماَ  ِة  اِهِليَّ الجاَ اِت  عاَ الُمْجتاَماَ اِل  حاَ ِفي  ِف  قُّ بِالتَّواَ ْولاَ  القاَ بِأاَنَّ  ُنْؤِمُن  واَ  *

ًى؛  ٌة ِمْن ِعْلٍم أاَْو ُهداَ اراَ ثاَ ْيِه أاَ لاَ ْوٌل باَاِطٌل لاَْيساَ عاَ ا = قاَ ْوناَْحِوهاَ اِل أاَ ْهِل بِاْلحاَ ِة الجاَ باَْعِضِهْم بُِحجَّ

ا : ﴿ٿٹ ٹ ٹ  ُهماَ ْيِن لاَ ثاَالِثاَ لاَ ِل النَّاساَ إِلَّ ِقْسماَ ْم ياَْجعاَ إِنَّ الِكتاَاباَ الُمبِيناَ لاَ فاَ

ْيُر«  »غاَ ُم واَ ا : اإِلْسلاَ ُهماَ ا ثاَمَّ إِلَّ ِديناَاِن لاَ ثاَالِثاَ لاَ ماَ ٹڤڤڤ﴾ ]التغابن:2[ ، واَ

﴿ڦڦڦڄ   عمران:19[،  ]آل   ﴾ ﴿ڃ ڃ چ  چ چچ   : ِم  اإِلْسلاَ

ڄڄڄڃڃڃ ڃچچ﴾]آل عمران:85[ . 

ائِيِّ  ضاَ اِم القاَ النِّظاَ ِة : ِفي  اُغوتِيَّ ِة الطَّ ائِِف الُحُكوِميَّ ظاَ لاَ ِفي الواَ ماَ بِأاَنَّ العاَ ُنْؤِمُن  * واَ

اتِِهْم  اراَ زاَ ِميعاَ واَ ُل جاَ ٰذلِكاَ ياَْشماَ ُر ، واَ ْكباَ اٍء ُكْفٌر أاَ واَ دٍّ ساَ لٰى حاَ ْنِفيِذيِّ عاَ ْشِريِعيِّ أاَِو التَّ أاَِو التَّ

تِِه . اُد ِملَّ ِعماَ اُغوِت واَ اُن ِديِن الطَّ ا أاَْركاَ إِنَّهاَ ِة ، فاَ ْولاَ اِت الدَّ ساَ سَّ ا ِمْن ُمؤاَ ابِِعهاَ تاَواَ واَ

ٰذلِكاَ ِمْن ُوُجوٍه : واَ

ا ِفي  ٰى ٰهذاَ لَّ تاَجاَ ياَ يِن ، واَ اِء الدِّ أاَْعداَ ُة  الاَ ُمواَ اُغوِت واَ ِة الطَّ ياَ ُخوُل ِفي ِولاَ ُل : الدُّ اأَلوَّ

اُغوِت . ْونِِه ُجْنِدّيًا ِعْنداَ الطَّ كاَ

﴿ڀڀڀٺ ﴾ ]البقرة:257[ .

﴿ ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ ﴾ ]المائدة:51[ .
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الُجُنوُد  الِي ـ ُهْم ُجُنوُدُه ، واَ اِت الحاَ ْضِع الُحُكوماَ ا ِفي واَ ماَ اُغوِت ـ كاَ اُل الطَّ ُعمَّ واَ

اُغوِت  الطَّ اُن  أاَْعواَ ْذُكوِر  الماَ اِل  ُهْم ِفي الحاَ اُر ، واَ ْنصاَ األاَ اُن واَ ْعواَ ُهُم األاَ ًا :  ْرعاَ شاَ ًة واَ ُلغاَ

اِم  إِْلزاَ واَ ْيِه  إِلاَ اُكِم  التَّحاَ واَ تاَْحِكيمِه  واَ اُغوِت  الطَّ ْرِع  بِشاَ الُحْكِم  ِمناَ  ْمِرِه  أاَ لٰى  عاَ اُرُه  أاَْنصاَ واَ

 ، ْشِريِعيِّ  التَّ أاَِو  ْنِفيِذيِّ  التَّ أاَِو  ائِيِّ  ضاَ القاَ اِم  النِّظاَ ِفي  اٌء  واَ ساَ ائِه  أاَْعداَ اِة  اداَ ُمعاَ واَ  ، بِِه  النَّاِس 

اِل  الُعمَّ ِفي  ياَْصُدُق  فاَ ؛  ًة  اداَ عاَ ِة  اِخِليَّ الدَّ واَ اِع  فاَ الدِّ ا  تاَ اراَ زاَ واَ ا  ُلهاَ ثِّ ُتماَ تِي  الَّ اِع  فاَ الدِّ اِت  ُقوَّ أاَْو 

الٰى : ﴿ ڇ   ْولِِه تاَعاَ اٍء ـ ِمْثُل قاَ واَ دٍّ ساَ لٰى حاَ ِريِّيناَ عاَ ْسكاَ العاَ نِيِّيناَ واَ داَ ْجِه ـ الماَ ا الواَ لٰى ٰهذاَ عاَ

ِفي  آياَاٍت  ِمْن  ا  ْيُرهاَ غاَ واَ ]القصص:8[  ڇڇڍڍڌ﴾ 

ِة . ْعُروفاَ ِة الماَ الاَ ِهْم آياَاُت الُمواَ قِّ ُل ِفي حاَ ناَزَّ تاَ تاَ ْتُبوِع، واَ الماَ ابِِع واَ ْفِريِق باَْيناَ التَّ ِم التَّ داَ عاَ

ِه . ْرِع اللَّ ْيِر شاَ التَّْحِكيُم لِغاَ اُكُم واَ التَّحاَ انِي : الُحْكُم واَ َوالثَّ

لٰى  عاَ اناَِة  اإِلعاَ واَ ُدْسُتوِرِه  واَ اُغوِت  الطَّ ْرِع  بِشاَ بِاْلُحْكِم  ياَُقوُموناَ  اُغوِت  الطَّ اُل  ُعمَّ فاَ

اناَُه : ْوُلُه ُسْبحاَ ُهْم قاَ ياَُعمُّ اِم النَّاِس بِٰذلِكاَ  ؛ فاَ إِْلزاَ ْيِه باَْل واَ اُكِم إِلاَ بِالتَّحاَ ٰذلِكاَ ، واَ

﴿ۀۀہہہہھھھ ﴾ ]المائدة:44[ . 

ڀڀڀٺ  ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ   : ْوُلُه  قاَ واَ

ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ڤڦ﴾ ]النساء:60[ . 

ِه  اللَّ عاَ  ماَ ًا  اعاَ ُمطاَ ذاَ  ا�تَّخاَ ِد  قاَ ُهواَ  فاَ ؛  ِه  اللَّ ْيِر  ِمْن غاَ اِم  ْحكاَ ُبوُل األاَ قاَ ُة واَ اعاَ الطَّ  : الُِث  َوالثَّ

لاَ  خاَ داَ فاَ ِه ؛  اللَّ ْيُر  ُه ُهواَ غاَ ِعْنداَ ي  قِّ لاَ التَّ ُر  ْصداَ ماَ فاَ  ، ِه  لِلَّ إِلَّ  ياَُكوناَ  أاَْن  ْنباَِغي  ياَ ْجٍه لاَ  لٰى واَ عاَ

ياَُقوُم  واَ  ، تِِهْم  لِِملَّ ًا  بِعاَ ُمتَّ ْهيِِهْم  بِناَ ْنتاَِهي  ياَ واَ ْمِرِهْم  بِأاَ ِمُر  ْأتاَ ياَ ًا  ُمْختاَاراَ ِدينِِهْم  واَ تِِهْم  اعاَ طاَ ِفي 
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ْسُتوِر لاَ  اِم الدُّ ْحكاَ ً أِلاَ اِء ٰذلِكاَ ا�ْمتِثاَالاَ لٰى أاَداَ ياَْحِرُص عاَ ِة  ِدينِِهْم واَ ُنْصراَ اِمِرِهْم واَ ْنِفيِذ أاَواَ بِتاَ

ا . ْيهاَ اِكُم إِلاَ ُيحاَ ا واَ ُل بِهاَ ا ، ياَْعماَ اهاَ دَّ تاَعاَ ْو ياَ ا أاَ اهاَ طَّ تاَخاَ ياَ

﴿گگگگ﴾ ]األنعام:121[ .

ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿

ۅۉۉېېېېى                  ىائائەئەئوئوئ 
ۇئ ﴾ ]التوبة:31[ .

ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿

ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ۇۇ ۆۆ   ۈ ﴾ ]محمد:26-25[ .

اِجِد  ساَ الماَ ُة  ئِمَّ أاَ واَ اُء  باَ ُخطاَ تَّٰى  حاَ الِِهْم  ُعمَّ ِمْن  ٌد  أاَحاَ الُحْكِم  ا  ٰهذاَ ِمْن  ْثناَٰى  ُيْستاَ لاَ  واَ

ْيِرِهْم  ًا ِمْن غاَ دَّ ُكْفراَ ِء أاَشاَ ْد ياَُكوُن ٰهُؤلاَ ِة ، باَْل قاَ اُغوتِيَّ اِف الطَّ ْوقاَ ِة األاَ اراَ زاَ اِمُلوناَ ِفي واَ العاَ

ا . ِلِهْم ٰهذاَ ماَ ِه بِعاَ ْرِع اللَّ ْيِر شاَ اِكِميناَ بِغاَ ةاَ لِْلحاَ ْرِعيَّ ةاَ الشَّ ْبغاَ ْونِِهْم ُيْعُطوناَ الصِّ لِكاَ

ِهْم . ِهْم أاَْو ُجلِّ اُغوِت ُكلِّ اِل الطَّ ِمُع ٰهِذِه الُوُجوُه ِفي ُعمَّ تاَْجتاَ واَ

اِمِليناَ  العاَ ْكِفيِر  تاَ ِم  داَ بِعاَ الاَ  قاَ أاَْو  ًا  آنِفاَ ِة  ْذُكوراَ الماَ ِة  وراَ بِالصُّ ِل  ماَ العاَ ازاَ  واَ جاَ ماَ  عاَ زاَ ْن  ماَ فاَ

اِفٌر . ُهواَ كاَ ْذُكوِريناَ فاَ الماَ

ِمْن  اُغوِت  الطَّ ُجُنوِد  باَْيناَ  ْفِريِق  التَّ كاَ ؛  راَ  آخاَ واَ ناَْوٍع  باَْيناَ  قاَ  رَّ فاَ ْن  ماَ الُكْفِر  ِفي  ِمْثُلُه  واَ

ِة :  اتِيَّ ماَ داَ ِة الخاَ الُحُكوِميَّ ائِِف  ظاَ بِاْلواَ ُه  وناَ مُّ ُيساَ ا  ماَ تاَْجِويِز  ِة واَ إِباَاحاَ ْو  أاَ  ، نِيِّيناَ  داَ ماَ اِكراَ واَ ساَ عاَ

ناَْحِوِهْم  . ِديَّاِت واَ لاَ ِفي الباَ ظَّ ُمواَ ِضيناَ واَ رِّ الُمماَ اِء واَ ِطبَّ ِل األاَ ماَ عاَ كاَ
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ْلُبُه  قاَ واَ ُأْكِرهاَ  ْن  ماَ إِلَّ   ، اِفٌر  كاَ ُمْشِرٌك  ُهواَ  فاَ ْكباَراَ  األاَ ْركاَ  الشِّ لاَ  عاَ فاَ ْن  ماَ بِأاَنَّ  ُنْؤِمُن  واَ  *

ْم  آُن لاَ اْلُقراَ ْرِك ، فاَ اِب الشِّ اِعِل ِفي ا�ْرتِكاَ الفاَ ْرقاَ باَْيناَ الِفْعِل واَ نَُّه لاَ فاَ أاَ اِن ، واَ ئٌِن بِاإِليماَ ُمْطماَ

اِء  ْسماَ اماَ األاَ قاَ أاَْحكاَ لَّ إِنَّ الُقْرآناَ عاَ ْيِر ُحُصوِل الِفْعِل ؛ فاَ ناَاٍط غاَ اِء بِماَ ْسماَ اماَ األاَ ْق أاَْحكاَ لِّ ُيعاَ

ْرِك أاَِو الُكْفِر . ِد ِفْعِل الشِّ رَّ اِفِر بُِمجاَ الكاَ اْلُمْشِرِك واَ كاَ

ۅۉۉ  ې﴾  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۆۈۈ  ۇ    ۇ      ۆ  ڭ  ﴿ڭ 

]الزمر: 8[ .

ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿

ېئ ﴾ ]المؤمنون:117[ .

ْهِل  ِر بِاْلجاَ ْكباَ ْرِك األاَ اِب الشِّ ِفي ا�ْرتِكاَ يِن واَ ْن لاَ ُعْذراَ ِفي الُكْفِر بِأاَْصِل الدِّ ُنْؤِمُن بِأاَ * واَ

ِر  النَّظاَ اِع واَ اإِلْجماَ ِة واَ نَّ السُّ ِة الِكتاَاِب واَ لاَ لاَ ٰذلِكاَ بِداَ ْقِليِد ، واَ اِد أاَِو التَّ ْأِويِل أاَِو الْجتِهاَ أاَِو التَّ

ِحيِح .  الصَّ

لاَ ناَْدُخُل باَْيناَ  ِة فاَ اِم اآلِخراَ ْعِذيِب ِفي أاَْحكاَ ُق بِالتَّ لَّ تاَعاَ ا ياَ ا ماَ ا ، أاَمَّ ْنياَ اِم الدُّ ا ِفي أاَْحكاَ ٰهذاَ

ًا إِلَّ باَْعداَ  داَ ُب أاَحاَ ذِّ هاَ لاَ ُيعاَ اِل أاَنَّ اللَّ ْجِه اإِلْجماَ لٰى واَ اِدِه ِفيِه ، باَْل ُنْؤِمُن عاَ باَْيناَ ِعباَ ِه واَ اللَّ

ِة . الاَ ساَ ْيِه بِالرِّ لاَ ِة عاَ ِقياَاِم الُحجَّ

﴿ى ى  ائ ائ ەئ    ەئ ﴾ ]اإلسراء:15[ .

ُموٍر : اِفٌر ؛ أِلُ ُهواَ ُمْشِرٌك كاَ ْيٍء ِمْن ٰذلِكاَ فاَ راَ الُمْشِرِكيناَ بِشاَ ذاَ ْن عاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ ماَ * واَ

ْكِفيراَ  تاَ ُه واَ ْكِفيراَ ُن تاَ مَّ اُغوِت ياَتاَضاَ إِنَّ الُكْفراَ بِالطَّ اُغوِت ؛ فاَ اِفٍر بِالطَّ ْيُر كاَ ُه غاَ نَّ ُل : أاَ اأَلوَّ

ْهِلِه ِمناَ الُمْشِرِكيناَ . أاَ
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يبجتحتختمتىتيتجثمثىثيثحجمج  ﴿

جحمحجخ﴾ ]البقرة:256[ .

لٰى  ماَ عاَ كاَ ُه إِْن حاَ نَّ ةاَ ؛ أِلاَ الاَ حاَ ْرِك لاَ ماَ ِة أاَْهِل الشِّ ياَ اِخٌل بِٰذلِكاَ ِفي ِولاَ ُه داَ نَّ انِي : أاَ َوالثَّ

ُهْم . تاَ الاَ ْيِرِه ُمواَ غاَ لٰى ناَْفِسِه واَ باَ عاَ ْد أاَْوجاَ قاَ اِن فاَ ِء الُمْشِرِكيناَ بِاإْلِيماَ ٰهُؤلاَ

﴿ھ ھھےےۓ﴾ ]األنفال:73[ .

﴿کگگگگڳ ﴾ ]التوبة:71[ .

ُه الُقْرآُن . راَ فَّ ْن كاَ اِن لِماَ تِِه بِاإْلِيماَ اداَ هاَ ُسولِِه بِشاَ راَ ِه واَ ٌب لِلَّ ذِّ ُه ُمكاَ نَّ الُِث : أاَ َوالثَّ

﴿ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴾ ]الزمر:59[.

 ﴿ڇڇڇ ڇڍ ﴾ ]العنكبوت:47[ .  

﴿ڻڻڻ   ۀۀ ہہ ﴾ ]لقمان:32[ .

ِليُق بِِه  بِلاَ  ْجٍه ياَ لٰى واَ اِت الُعْلياَا عاَ فاَ الصِّ اِء الُحْسناَٰى واَ ْسماَ ِه بِاأْلاَ اِد اللَّ ُنْؤِمُن بِإِْفراَ * واَ

باَتاَ ِمْن ٰذلِكاَ ِفي الِكتاَاِب  ا ثاَ ِقيناَ بِماَ دِّ ْعِطيٍل ، ُمصاَ لاَ تاَ لاَ تاَْحِريٍف واَ لاَ تاَْكيِيٍف واَ ْمثِيٍل واَ تاَ

اِخِهْم .  ْفراَ أاَ ِة واَ اِعراَ شاَ األاَ ِة واَ ِميَّ هاَ اْلجاَ ُة كاَ الَّ ُق الضَّ ْيِه الِفراَ لاَ ا عاَ الِِفيناَ لِماَ ُمخاَ ِة ، واَ نَّ السُّ واَ

ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ         ﴿

ڍ﴾ ]األعراف:180[ .

ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿

ڱڱں ںڻڻ ﴾ ]اإلسراء:110[ .
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﴿ ڻۀ ۀ  ہہہہھھ ﴾ ]طه:8[ .

﴿ۉې ې ې ېى ى ائ ائەئ ەئوئوئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ 

ۈئ ۈئ                   ېئ ﴾ ]الحشر:24[ . 

﴿ ٺٿٿٿ ٿٹٹ﴾ ]الشورى:11[ .

ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

ٺٺٿ﴾ ]اإلخلص:4-1[ .

ُهْم  لاَ ُه أاَْوكاَ نَّ أاَ ْمِرِه واَ أاَ ِة  اعاَ طاَ تِِه واَ ُهْم لِِعباَاداَ قاَ لاَ هاَ خاَ أاَنَّ اللَّ اِم واَ ِة الِكراَ ئِكاَ لاَ ُنْؤِمُن بِاْلماَ * واَ

ُه  اناَ ُسْبحاَ ْمِرِه  بِأاَ ٰذلِكاَ  بُِّروناَ  ُيداَ اِل  ْعماَ األاَ واَ ائِِف  ظاَ الواَ ِمناَ  أاَْصناَاٍف  واَ اِت  ْخُلوقاَ بِاْلماَ

﴿ےے﴾ ]النازعات:5[ .    

الٰى : ُه تاَعاَ ُهْم اللَّ فاَ صاَ ا واَ ماَ ِه كاَ ا ُكلِّ ُهْم ِفي ٰهذاَ واَ

﴿  ىائائەئەئوئوئۇئ﴾ ]التحريم:6[ .

﴿ ڤڤڦڦ   ڦڦ﴾ ]األنبياء:27[ .

 : ف ا عر أل ا [ ﴿ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی﴾

.]206

﴿ ہ ہ ہ   ھ    ھ ھ ھ ے ﴾  ]األنبياء:19[ .

. ُه لاَ ُيْحِصيُهْم إِلَّ اللَّ ُه ِمْن ُنوٍر ، واَ ُهُم اللَّ قاَ لاَ ٍة ، خاَ ِظيٌم ُأْوُلو أاَْجنِحاَ ْلٌق عاَ ُهْم خاَ  واَ

اِفيُل .  إِْسراَ اُل ، واَ ِميكاَ ْحِي ، واَ ُل بِاْلواَ كَّ ُلُهْم ِجْبِريُل الُمواَ  أاَْفضاَ
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ْجِه  لٰى واَ ا بِِه عاَ نَّ ُه آماَ لاَ صَّ ا فاَ ماَ اِل واَ ْجِه اإِلْجماَ لٰى واَ ا بِِه عاَ نَّ ًل آماَ ْحُي ُمْجماَ ُه الواَ راَ كاَ ا ذاَ ماَ فاَ

ْفِصيِل . التَّ

ناَاِت  يِّ الباَ واَ ٰى  الُهداَ ا  ِفيهاَ لاَ  ْنزاَ أاَ واَ ُرُسِلِه  لٰى  عاَ ُه  اللَّ ا  لاَهاَ ْنزاَ أاَ تِي  الَّ بِاْلُكُتِب  ُنْؤِمُن  واَ  *

ِقيِم . اِطِه الُمْستاَ ًة إِلٰى ِصراَ اياَ ِهداَ اِدِه واَ لٰى ِعباَ ًة عاَ ا ُحجَّ هاَ لاَ عاَ جاَ واَ

ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ 
ڤ  ڤڤڦ﴾ ]الحديد:25[ .

ائِيلاَ  لٰى باَنِي إِْسراَ ا ُأْنِزلاَ عاَ ُم ماَ ِهياَ أاَْعظاَ ٰى ، واَ لٰى ُموساَ ُه عاَ ا اللَّ لاَهاَ ْنزاَ تِي أاَ اُة الَّ ْوراَ ا التَّ ِمْنهاَ

ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿

کککگگگگڳڳڳڳ﴾ ]المائدة:44[.

اِة . ْوراَ ْيِه ِمناَ التَّ ا باَْيناَ ياَداَ ًا لِماَ قاَ دِّ ٰى ُمصاَ لٰى ِعيساَ ُه عاَ ُه اللَّ لاَ ْنزاَ اإِلْنِجيُل الَِّذي أاَ واَ

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ  ﴿

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ ﴾ ]المائدة:46[ .

اُوداَ ﴿ڭڭڭ ﴾ ]اإلسراء:55[ . ُبوُر داَ زاَ واَ

﴿ٺٺ  ٿ ﴾ ]األعلى:19[ . واَ

اِل . ْجِه اإِلْجماَ لٰى واَ ُنْؤِمُن بِِه عاَ ًا ؛ فاَ ْم ُنِحْط بِِه ِعْلماَ ا لاَ ْيُر ٰذلِكاَ ِممَّ غاَ واَ

ًا  ْيِمناَ ُه ُمهاَ ُه اللَّ لاَ عاَ ِظيُم الَِّذي جاَ ا ُهواَ الُقْرآُن العاَ هاَ أاَْعلاَ ماَ تِْلكاَ الُكُتِب واَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ أاَْعظاَ واَ
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ًة . افَّ لٰى النَّاِس كاَ ًة عاَ ُه ُحجَّ لاَ عاَ جاَ ا ، واَ ًا لاَهاَ ناَاِسخاَ ا واَ هاَ لٰى الُكُتِب ُكلِّ عاَ

 ﴾ ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ ﴿

]المائدة:48[ .

ِمناَ  ُه  ادُّ ُيضاَ ا  ماَ واَ ْوِحيُد  التَّ ا  ِسيَّماَ ْيٍء لاَ  لُِكلِّ شاَ ًا  اناَ تِْبياَ ُه  اللَّ ُه  لاَ ْنزاَ أاَ الُقْرآناَ  بِأاَنَّ  ُنْؤِمُن  فاَ

يِن .  ةاَ بِِه ِفي أاَْصِل الدِّ اراَ قاَ النَّذاَ لَّ هاَ عاَ بِأاَنَّ اللَّ ُم ، واَ تِي ِهياَ أاَْقواَ ُه ياَْهِدي لِلَّ نَّ أاَ ْرِك ، واَ الشِّ

ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 

]النحل:89[ .

 ﴾ ڻۀ  ڻ   ڻ  ڻ    ں    ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گگ   ﴿

]هود:2-1[ .

﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]اإلسراء:9[ .

﴿ ٺ ٺ   ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ﴾ ]األنعام:19[ .

ماَ  لَّ ْيِه ياَُعوُد ، تاَكاَ إِلاَ أاَ واَ ْخُلوٍق ِمْنُه باَداَ ْيُر ماَ ِه غاَ ُم اللَّ لاَ ِظيماَ كاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ الُقْرآناَ العاَ * واَ

ِمناَ  لِياَُكوناَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ٍد  مَّ ُمحاَ ْلِب  قاَ لٰى  عاَ ِميُن  األاَ وُح  الرُّ بِِه  لاَ  ناَزاَ واَ  ، ِة  ِقيقاَ الحاَ لٰى  عاَ بِِه  ُه  اللَّ

  . ِليناَ الُمْرساَ

ضاَ  رَّ ُه تاَعاَ نَّ ْو أاَ ٌف ، أاَ رَّ ُه ُمحاَ نَّ ماَ أاَ عاَ ْن زاَ ا ماَ ذاَ كاَ ْلُعوٌن ، واَ اِفٌر ماَ ُهواَ كاَ ْخُلوٌق فاَ ُه ماَ نَّ الاَ أاَ ْن قاَ ماَ فاَ

ُه أاَْو  دَّ صاَ ِمْنُه أاَْو راَ ِو ا�ْنتاَقاَ أاَ بِِه أاَ ْهزاَ ِن ا�ْستاَ ماَ اِفٌر ، واَ ُهواَ كاَ بِيِّ فاَ اِة النَّ فاَ اِن باَْعداَ واَ ْقصاَ ِة أاَِو النُّ ياَاداَ لِلزِّ

اِفٌر . ُهواَ كاَ اُه فاَ ْعناَ فاَ ماَ رَّ ُه أاَْو حاَ ْو باَْعضاَ هاَ أاَ ُه ُكلَّ باَ ذَّ كاَ
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ِريناَ  ُه إِلٰى النَّاِس ُمباَشِّ ُهُم اللَّ ثاَ ُسلاَ باَعاَ الرُّ ْنبِياَاءاَ واَ أاَنَّ األاَ ِة ، واَ الاَ ساَ الرِّ ِة واَ ُبوَّ ُنْؤِمُن بِالنُّ * واَ

ُهْم  ْلِق ، واَ ُتُه ِمناَ الخاَ ُهْم ُحجَّ ِكيِم ، واَ ِزيِز الحاَ اِط العاَ ْلِق إِلٰى ِصراَ ِة الخاَ اياَ ُمْنِذِريناَ لِِهداَ واَ

ائُِعُهْم .  راَ ْت شاَ عاَ ناَوَّ إِْن تاَ اِحٌد واَ ِه ، ِديُنُهْم واَ ِن اللَّ ُغوناَ عاَ لِّ ا ُيباَ ْعُصوُموناَ ِفيماَ ٌر ماَ باَشاَ

ا آِخُرُهْم  أاَمَّ ُهواَ ُنوٌح  ، واَ ُسِل فاَ ُل الرُّ ا أاَوَّ ٌم ، أاَمَّ لَّ ُهواَ ناَبِيٌّ ُمكاَ ِر واَ ُم أاَُبو الباَشاَ ُلُهْم آداَ أاَوَّ

ًة  افَّ النَّاِس كاَ الاَِميناَ واَ ُه إِلٰى العاَ ُه اللَّ ثاَ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص ، باَعاَ مَّ ُهواَ ُمحاَ ِه فاَ ًة ِعْنداَ اللَّ ْنِزلاَ ُمُهْم ماَ أاَْعظاَ ًة واَ بِْعثاَ

ةاَ . ُبوَّ النُّ ةاَ واَ الاَ ساَ ُه بِِه الرِّ تاَماَ اللَّ خاَ ًة ، واَ اصَّ ا خاَ اِمهاَ ُث إِلٰى أاَْقواَ ُسُل ُتْبعاَ اناَِت الرُّ ا كاَ ماَ باَْعداَ

ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ 

ڌڎڎڈڈژژڑڑ ﴾ ]النساء:165-163[ .

ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ﴿

ېئېئ﴾ ]األحزاب:40[ .   

ُد  ُيْوجاَ لاَ  فاَ  ، ًا  ُمْشِركاَ إِلَّ  ياَُكوُن  لاَ  ِة  الاَ ساَ الرِّ واَ ِة  ُبوَّ بِالنُّ ُيْؤِمْن  ْم  لاَ ْن  ماَ بِأاَنَّ  ُنْؤِمُن  واَ  *

ْوِحيُد  التَّ فاَ  ، ُمْشِرٌك  ُهواَ  فاَ ِة  ُبوَّ بِالنُّ ًا  باَ ذِّ ُمكاَ اناَ  كاَ ْن  ماَ واَ  ، ِة  ُبوَّ بِالنُّ ٌب  ذِّ ُمكاَ ُهواَ  واَ إِلَّ  ُمْشِرٌك 

ا باَيَّناَ ٰهِذِه  ماَ اِن ، كاَ ِزماَ ِه ُمتاَلاَ اُك بِاللَّ اإِلْشراَ ُسِل واَ ٰذلِكاَ الُكْفُر بِالرُّ كاَ اِن ، واَ ِزماَ ُة ُمتاَلاَ ُبوَّ النُّ واَ

.  َةا ْيِميَّ ِم ا�ْبُن تاَ ْيُخ اإِلْسلاَ ا شاَ تاَهاَ ِدلَّ حاَ أاَ راَ شاَ ةاَ واَ اِعداَ القاَ

﴿ ھھ ھےےۓۓ ڭڭ ﴾ ]الفتح:13[ .
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يِن . ْهِدِه ِمْن أاَْصِل الدِّ ُسوٍل ِفي عاَ اناَ بُِكلِّ راَ ُنْؤِمُن أاَنَّ اإِليماَ واَ

 ﴾ ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 

]النحل:36[.

أاَنَّ  ُنْوِقُن  واَ  ، اِب  الِعقاَ واَ اِب  الثَّواَ واَ ْوِت  الماَ باَْعداَ  الباَْعِث  واَ اآلِخِر  ْوِم  بِاْلياَ ُنْؤِمُن  واَ  *

اٍن بِاْلياَوِم  ْيِر إِيماَ ِه بِغاَ اٌن بِاللَّ ُد إِيماَ لاَ ُيْوجاَ ِه ، فاَ اِن بِاللَّ ِريُن اإِليماَ ْوِم اآلِخِر قاَ اناَ بِاْلياَ اإِليماَ

ِه . ِريناَاِن ِفي ِكتاَاِب اللَّ ا قاَ ُهماَ اآلِخِر ، واَ

ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ﴾ ]األعراف:172[ .

﴿ڻڻۀۀہہہہھھھھےے 

ۓ ۓڭڭڭ ﴾ ]الزمر:45[ .

﴿ حبخبمبىبيبجتحتخت﴾ ]المؤمنون:74[ .

 ﴾ ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭڭ   ڭ   ۓۓ   ے    ﴿ے 

]التغابن:7[ .

ْقُل  العاَ ُة واَ نَّ السُّ ْيِه الِكتاَاُب واَ لاَ لَّ عاَ ْد داَ قاَ ْوِم اآلِخِر ، واَ ُه بِاْلياَ تاَ راَ ُأمَّ ْنذاَ ُسوٍل إِلَّ أاَ ا ِمْن راَ ماَ واَ

ُة . الِفْطراَ واَ

ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ﴿
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک  
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ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ﴾ ]الزمر:71[ . 

﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې     ې  ېې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ ۈئ  ﴾ ]األنعام:130[ .

ْوِم اآلِخِر  اِن بِاْلياَ ِم اإِليماَ داَ عاَ عاَ ِه ماَ ًا بِاللَّ ٍد أاَْن ياَُكوناَ ُمْؤِمناَ حاَ ُه ُيْمِكُن أِلاَ نَّ ماَ أاَ عاَ ْن زاَ ماَ واَ

اِفٌر . ُهواَ كاَ فاَ

ِه .  رِّ شاَ ْيِرِه واَ ِر خاَ داَ ُنْؤِمُن بِاْلقاَ * واَ

ا  ماَ واَ ياَُكوُن  ا  ماَ واَ اناَ  كاَ ا  ماَ ْيٍء  ُكلِّ شاَ اِديراَ  قاَ ماَ ُم  ْعلاَ ياَ ِليٌم  عاَ ْيٍء  بُِكلِّ شاَ هاَ  اللَّ بِأاَنَّ  ُنْؤِمُن  فاَ

ا ِفي ٰذلِكاَ  ْيٍء بِماَ الُِق ُكلِّ شاَ نَُّه خاَ أاَ ْحُفوِظ ، واَ ْوِح الماَ تاَباَ ٰذلِكاَ ِفي اللَّ ُه كاَ نَّ أاَ ائٌِن ، واَ ُهواَ كاَ

ْم ياَُكْن. ْأ لاَ ْم ياَشاَ ا لاَ ماَ اناَ واَ اءاَ كاَ ا شاَ ماَ اُء فاَ ا ياَشاَ نَُّه لاَ ياَُكوُن ِفي ُمْلِكِه إِلَّ ماَ أاَ اِد ، واَ اُل الِعباَ أاَْفعاَ

﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ   ﴾ ]الحج:70[ .

﴿ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ﴾ ]اإلنسان:30[ .

﴿ ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ ﴾ ]الزمر:62[ . 

﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾ ]الصافات:96[ .

ناَْحِوِهْم . ِة واَ ْبِريَّ الجاَ ِة واَ ِريَّ داَ ُة ِمناَ القاَ الَّ ُق الضَّ ْيِه الِفراَ لاَ ا عاَ الِِفيناَ ِفي ٰذلِكاَ ماَ ُمخاَ

ْيٍء،  ْيٍء ُدوناَ شاَ لٰى شاَ ْقِدُر عاَ ْو ياَ يَّاِت ُدوناَ الُجْزئِيَّاِت ، أاَ ُم الُكلِّ ْعلاَ هاَ ياَ ماَ أاَنَّ اللَّ عاَ ْن زاَ ماَ فاَ
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ْلقاَ  ٰى خاَ ْو ناَفاَ اُء ، أاَ ا لاَ ياَشاَ الاَ ياَُكوُن ِفي ُمْلِكِه ماَ اِء ، أاَْو قاَ ْشياَ لِيَّ بِاألاَ زاَ ِه األاَ ٰى ِعْلماَ اللَّ ْو ناَفاَ أاَ

اِفٌر . ُهواَ كاَ اِد فاَ اِل الِعباَ ْفعاَ ِه أِلاَ اللَّ

اِن  ساَ اللِّ ْلِب واَ ْوُل القاَ ٌل : قاَ ماَ عاَ ْوٌل واَ اناَ قاَ ِة ِمْن أاَنَّ اإِليماَ نَّ ْيِه أاَْهُل السُّ لاَ ا عاَ ُنْؤِمُن بِماَ * واَ

ِة  الُمْرِجئاَ ِة واَ ِزلاَ الُمْعتاَ اِرِج واَ واَ ًا لِْلخاَ فاَ ْنُقُص ، ِخلاَ ياَ ِزيُد واَ ُه ياَ نَّ أاَ اِرِح ، واَ واَ الجاَ ْلِب واَ ُل القاَ ماَ عاَ واَ

ِل . لاَ الضَّ ْيِغ واَ ابِِهْم ِمْن أاَْهِل الزَّ أاَْضراَ ِة واَ اِميَّ رَّ الكاَ ِة واَ ِميَّ هاَ الجاَ واَ

باَا  الرِّاَ كاَ ْرِك  الشِّ ُدوناَ  تِي  الَّ ائِِر  باَ الكاَ واَ اِصي  عاَ بِاْلماَ ْكِفيُر  التَّ ياَُجوُز  لاَ  نَُّه  بِأاَ ُنْؤِمُن  واَ  *

باَْيناَ  ِة  ْنِزلاَ بِاْلماَ ُة  ِزلاَ الُمْعتاَ تاَُقوُل  ا  ماَ كاَ أاَْو   ، اِرُج  واَ الخاَ ُقوُلُه  تاَ ا  ماَ كاَ ْمِر  الخاَ ُشْرِب  واَ ناَا  الزِّ واَ

اِسٌق  فاَ انِِه  بِإِيماَ ُمْؤِمٌن  أاَْو  اِن  اإِليماَ ناَاِقُص  ُمْؤِمٌن  ٰذلِكاَ  اِعلاَ  فاَ أاَنَّ  ناَُقوُل  باَْل  ؛  ْيِن  تاَ ْنِزلاَ الماَ

ُه . ْو ناَْحواَ تِِه أاَ بِيراَ بِكاَ

﴿ڻڻۀۀ  ہہ ہ   ہھھھھےے ﴾ ]النساء:48[ . 

ْعُذوٌر باَْل  ِهٌد ماَ ُهواَ ُمْجتاَ قَّ فاَ ًا الحاَ ِغياَ ً ُمْبتاَ لاَ وِّ أاَ ًا ُمتاَ راَ ُمْسِلماَ فَّ ا كاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ الُمْسِلماَ إِذاَ * واَ

ُه  راَ فَّ ْن كاَ ماَ نَُّه لاَ ياَْكُفُر واَ الٌِم إِلَّ أاَ ُهواَ ُمْعتاٍَد ظاَ ائٍِغ فاَ ْأِويٍل ساَ ْيِر تاَ ُه بِغاَ راَ فَّ ا إِْن كاَ أاَمَّ ْأُجوٌر، واَ ماَ

اباَِة  حاَ ِن الصَّ ْرِويُّ عاَ ْوُل الماَ ا ُهواَ القاَ ْولِِه. ٰهذاَ اِرجاَ بِقاَ واَ ٰى الخاَ اهاَ ْد ضاَ قاَ ْط فاَ قاَ ا فاَ ْجِل ٰهذاَ أِلاَ

ائِِل .  واَ اِرِج األاَ واَ ْكِفيِرِهْم لِْلخاَ ِم تاَ داَ اِم ِفي عاَ الِكراَ

ْصِفِهْم  واَ ْنبِياَاِء واَ لٰى األاَ ْفِضيِلِهْم عاَ تاَ ِة واَ ئِمَّ ِة األاَ ائِِليناَ بِِعْصماَ ةاَ القاَ اِفضاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ الرَّ * واَ

ِة  اباَ حاَ ْكِفيِر الصَّ تاَ ائِِليناَ بِتاَْحِريِف الُقْرآِن واَ القاَ ناَْحِوِه ، واَ ْيِب واَ ِه ِمناَ الِعْلِم بِاْلغاَ اِف اللَّ بِأاَْوصاَ

ائُِفُهْم  واَ طاَ ُمْشِرُكوناَ  اٌر  ُكفَّ ُهْم   = ْرِكيَّاِت  الشِّ ِمناَ  ٰذلِكاَ  ْيِر  غاَ واَ  ، ِه  اللَّ ْيِر  بِغاَ ِة  اثاَ الْستِغاَ واَ

اُنُهْم . أاَْعياَ واَ
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ْن  اناَ ِممَّ إِيراَ اِق واَ الِعراَ ُلْبناَاناَ واَ ٰى ِمْثِل  تَّ اٍع شاَ ُة اآلناَ ِفي بِقاَ ْوُجوداَ ُة ِهياَ الماَ ٰهِذِه الِفئاَ واَ

يِهُم  مِّ ا ُتساَ ماَ ِة« كاَ اِولاَ تاَ ِة« أاَِو »الماَ اِميَّ ِة« أاَِو »اإِلماَ ْشِريَّ ِة« أاَِو »اإِلْثناَٰى عاَ ِريَّ ْعفاَ ْوناَ بِ»الجاَ مَّ ُيساَ

اِن .  ُة ِفي باَْعِض الُبْلداَ امَّ العاَ

ًا  ِشْركاَ دُّ  أاَشاَ ُهْم  فاَ ِة  الباَاِطنِيَّ ِمناَ  اُبُهْم  أاَْضراَ واَ ُروُز  الدُّ واَ ُة  ْيِريَّ النُّصاَ واَ ُة  اِعيِليَّ اإِلْسماَ ا  أاَمَّ

ِء . ًا ِمْن ٰهُؤلاَ ُكْفراَ واَ

ياَْكُفُروناَ  الاَ  قاَ أاَْو  ِفيِهْم  قَّفاَ  تاَواَ ْو  أاَ ا  هاَ باَْعضاَ ْو  أاَ ا  هاَ ُكلَّ ْصناَافاَ  األاَ ٰهِذِه  ْر  فِّ ُيكاَ ْم  لاَ ْن  ماَ فاَ

اِفٌر . ُهواَ كاَ تِِهْم فاَ ئِمَّ أاَ تِِهْم واَ امَّ قاَ باَْيناَ عاَ رَّ انِِهْم أاَْو فاَ ْعياَ لاَ ياَْكُفُروناَ بِأاَ ٍة واَ ائِفاَ طاَ كاَ

اباَُة  حاَ ُمُهـ  ُهْم صاَ لاَ ساَ ِه واَ اُت اللَّ واَ لاَ ْيِهْم صاَ لاَ اِءـ  عاَ ْنبِياَ ْيراَ النَّاِس باَْعداَ األاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ خاَ * واَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص .  ُسوِل اللَّ راَ

ِة  ْنِزلاَ الماَ ِفي  اِويِهْم  ُيساَ ٌد  أاَحاَ ُهْم  باَْعداَ ياَُكوُن  لاَ  واَ ُهْم  ْبلاَ قاَ ياَُكْن  ْم  لاَ ِة  اأُلمَّ ُة  ْفواَ ُهْم صاَ واَ

ْضِل .  الفاَ واَ

ْيِن  وراَ ْفٍص ، ُثمَّ ُذو النُّ اُروُق أاَُبو حاَ أاَُبو باَْكٍر ، ُثمَّ الفاَ يُق  دِّ ُهُم الصِّ ْيراَ ُد أاَنَّ خاَ ناَْشهاَ واَ

ِة  ْيعاَ باَ أاَْهُل  ُثمَّ   ، باَْدٍر  أاَْهُل  ُثمَّ   ، ِة  ْشراَ العاَ باَاِقي  ُثمَّ   ، اِب  راَ التُّ أاَُبو  ُة  راَ ْيداَ ُثمَّ حاَ  ، ْمٍرو  أاَُبو عاَ

ْن  ْيٌر ِممَّ ناَ خاَ آماَ ْتِح واَ ْبْلاَ الفاَ قاَ قاَ  ْنفاَ أاَ ْن  ماَ اِر ، واَ ْنصاَ ْيٌر ِمناَ األاَ اِجُروناَ خاَ الُمهاَ اِن، واَ ْضواَ الرِّ

ُهْم بِٰذلِكاَ  ُد لاَ ِة ناَْشهاَ نَّ ُهْم ِمْن أاَْهِل الجاَ ِميعاَ ناَا أاَنَّ جاَ ُر ِعْنداَ رِّ الُمتاَقاَ ناَ . واَ آماَ ْتِح واَ قاَ باَْعداَ الفاَ ْنفاَ أاَ

اِهُر الُقْرآِن .  ا ُهواَ ظاَ ماَ كاَ

ِعيناَ . ْنُهْم أاَْجماَ ُه عاَ ِضياَ اللَّ اٌق ، راَ نِفاَ ُبْغُضُهْم ُكْفٌر واَ اٌن واَ ُهْم إِيماَ ُحبُّ

پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿
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ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
ٹ ڤ﴾ ]التوبة:100[ .

ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿

ڱںںڻڻ﴾ ]الفتح:18[ .

ىئ  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ﴿

يئجبحب خبمبىبيبجتحتختمت ىت﴾ ]الحديد:10[ .

ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ 
ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑ﴾ ]الفتح:29[ .

ِليًل  ًا قاَ راَ ُهْم إِلَّ ناَفاَ تاَ امَّ ُهْم أاَْو عاَ ُهْم ُكلَّ قاَ سَّ اباَةاَ  أاَْو فاَ حاَ راَ الصَّ فَّ ْن كاَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ ماَ * واَ

ا  ْعناَٰى ٰهذاَ نَّ ماَ ٰذلِكاَ أِلاَ اِفٌر . واَ ُهواَ كاَ داَ ِفيِه فاَ دَّ ْو تاَراَ كَّ ِفي ُكْفِرِه أاَ ْن شاَ ماَ ْلُعوٌن ، واَ اِفٌر ماَ ُهواَ كاَ فاَ

ِفي  ْعِن  بِالطَّ ًة  ُجْملاَ يِن  الدِّ ا  ٰهذاَ اُل  إِْبطاَ واَ باَْل   ، ِة  الاَ ساَ الرِّ واَ الُقْرآِن  اُر  إِْنكاَ بِيِث  الخاَ ْوِل  القاَ

ِريِح الُقْرآِن ِمْن  ا ِفي صاَ ًا تاَْكِذيٌب لِماَ ُهواَ أاَْيضاَ ًا ، واَ اراَ ًا أاَْو ُكفَّ اقاَ ْعِلِهْم ُفسَّ ِة ناَاِقِليِه بِجاَ الاَ داَ عاَ

ْنُهْم . ٰى عاَ ضاَ الرِّ ْيِهْم واَ لاَ اِء عاَ ناَ الثَّ تِِهْم واَ ْزِكياَ تاَ

ائِِع ُأُصوًل  راَ اِهلاَ ِفي الشَّ أاَنَّ الجاَ ِغ ، واَ ُم إِلَّ باَْعداَ الباَلاَ ْلزاَ ائِعاَ لاَ تاَ راَ ُنْؤِمُن بِأاَنَّ الشَّ * واَ

اِر  ْخباَ األاَ ِمناَ  ًا  ْيئاَ شاَ راَ  أاَْنكاَ إِْن  فاَ ؛  ُة  الُحجَّ ْيِه  لاَ عاَ تاَُقوماَ  ٰى  تَّ حاَ ياَْكُفُر  لاَ  ْعُذوٌر  ماَ ًا  ُفُروعاَ واَ

ْم  إِْن لاَ اِفٌر ، واَ ُهواَ كاَ ُة الِعْلِم فاَ ِظنَّ ِه ماَ قِّ ْت ِفي حاَ راَ فَّ ْد تاَواَ قاَ ِة واَ اتِراَ الُمتاَواَ ِة واَ اِهراَ اِم الظَّ ْحكاَ األاَ واَ
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ا . هاَ فاَ الاَ ْن خاَ تِي ياَْكُفُر ماَ ُة الَّ ْيِه الُحجَّ لاَ ٰى تاَُقوماَ عاَ تَّ لاَ ياَْكُفُر حاَ ُة الِعْلِم فاَ ِظنَّ ْر ماَ فَّ تاَواَ تاَ

﴿ ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ  ں    

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴾ ]التوبة:115[ .

﴿ ې  ې   ى  ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ﴾ ]يونس:95[.

 ﴿ ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ﴾ ]الحج:57[ .

﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ ﴾ ]الزمر:32[ . 

 ﴾ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ﴿

]الزمر:59[.

﴿   ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ﴾ ]العنكبوت:47[ . 

ُم  تِي لاَ ياَِصحُّ إِْسلاَ أاَْصِلِه الَّ اِن واَ اِن اإِليماَ ْركاَ ُة أِلاَ ِريضاَ ٰهِذِه ِهياَ الُخُطوُط العاَ َوَبْعُد: فاَ

اِن  دُّ ِمْن أاَْصِل اإِليماَ ا لاَ ُيعاَ ا ماَ اياَاهاَ ناَ ًا أاَْن أاَْذُكراَ ِفي ثاَ اناَ ِد ا�ْضُطِرْرُت أاَْحياَ قاَ ا ، واَ ْرِء إِلَّ بِهاَ الماَ

ْعُدوٌد ِفي ُأُصوِل  ا ُهواَ ماَ اُمُه ِممَّ تاَماَ ِم واَ لاَ ْقتاَِضيِه ِسياَاُق الكاَ ا ياَ ٰذلِكاَ لِماَ ابعِه ، واَ باَْل ِمْن تاَواَ

ِة . اعاَ ماَ الجاَ ِة واَ نَّ أاَْهِل السُّ

أاَْن  واَ ا  ناَْشِرهاَ لٰى  اناَ عاَ أاَعاَ ْن  ماَ ا واَ اِرئاَهاَ قاَ ا واَ اتِباَهاَ كاَ ا  بِهاَ عاَ  ْنفاَ ياَ أاَْن  ُه  اناَ ْولٰى ُسْبحاَ الماَ ائًِل  ساَ

كاَ  باَاراَ ماَ واَ لَّ ساَ ُه واَ ٰى اللَّ لَّ صاَ ، واَ الاَِميناَ بِّ العاَ ِه راَ ْمُد لِلَّ الحاَ بِيِل . واَ اءاَ السَّ واَ ًا ساَ ِميعاَ ناَا جاَ ْهِدياَ ياَ

ِليناَ . الُمْرساَ اِء واَ ْنبِياَ ِم األاَ اتاَ لٰى خاَ عاَ
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